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ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρώτα συμπτώματα και εμφανής ζημιά : καλοκαίρι 2014.

Προσβολή σε ιβίσκους, αλλά και σε πολλά είδη καλλωπιστικών 

θάμνων και δένδρων σε πάρκα και δενδροστοιχίες.

Επεμβάσεις και αποτέλεσμα

Η υπηρεσία Πρασίνου εκτελεί τα τελευταία 3 χρόνια κατά την

διάρκεια του καλοκαιριού 2-3 ψεκασμούς με θερινό πολτό σεδιάρκεια του καλοκαιριού 2-3 ψεκασμούς με θερινό πολτό σε

μεγάλη έκταση στο αστικό πράσινο της πόλης και σε κάποιες

κοινότητες. Τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά, οι προσβολές

αυξάνονται, το αστικό πράσινο έχει αισθητά υποβαθμιστεί και

διαφαίνεται ο κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης, μέχρι και ολικής

καταστροφής σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα του ιβίσκου.



MaconellicoccusMaconellicoccus hirsutushirsutus

κοινό όνομα: Ψευδόκοκκος του Ιβίσκου
Περιγραφή: Μυζητικό μελιτογόνο έντομο, κατατάσσεται στα Ημίπτερα,

οικογένεια Pseudococcidae

Καταγωγή: Νοτιοανατολική Ασία

Ξενιστές: Προσβάλει μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών (76 οικογένειες,

> 200 γένη), όπως καλλωπιστικά, εσπεριδοειδή, αμπέλι,

βαμβάκι, μπάμια, μπανάνα κ.α.

Βιολογία: Βιολογικός κύκλος 35 ημέρες, 6-8 γενεές / έτος, έως 600 αυγάΒιολογία: Βιολογικός κύκλος 35 ημέρες, 6-8 γενεές / έτος, έως 600 αυγά

ανά θηλυκό, μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα,

παρθενογενετικά, διαχειμάζει ως αυγό

Χαρακτηριστικά: Ιδιαίτερα επιθετικό είδος που εξαντλεί τους ξενιστές του με

συνέπεια την έντονη αποφύλλωση, μικροφυλλία και σε βάθος

χρόνου το θάνατο των φυτών

Ύψος Ζημίας: Η EPPO (Ευρωπαικός Οργανισμος Φυτοπροστασίας) εκτιμά ότι

θα επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές, καθώς

για πολλές χώρες αποτελεί εχθρό καραντίνας. Στις ΗΠΑ η

οικονομική ζημία στην γεωργία έχει εκτιμηθεί στα 750 εκατ.

δολάρια ανά έτος.
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MaconellicoccusMaconellicoccus hirsutushirsutus : : μικροφυλλίαμικροφυλλία



MaconellicoccusMaconellicoccus hirsutushirsutus : : ξήρανσηξήρανση



MaconellicoccusMaconellicoccus hirsutushirsutus



ΒιολογικήΒιολογική καταπολέμησηκαταπολέμηση
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το 2014 ζητήθηκε από εξειδικευμένους εντομολόγους

επιστήμονες του Μπενακείου ταυτοποίηση του εντόμου και το

2017 γνωμάτευση για τη βιολογική διαχείριση του ψευδόκοκκου

του Ιβίσκου. Κατόπιν συνεργασίας με το Μπενάκειο

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Μεσογειακών

ΔασικώνΟικοσυστημάτων προτάθηκαν τα παρακάτω είδη:ΔασικώνΟικοσυστημάτων προτάθηκαν τα παρακάτω είδη:

Cryptolaemus montrouzieri

Nephus includens

Anagyrus pseudococci

Επιλέξαμε τα δυο πρώτα που είναι πιο ασφαλή από

περιβαλλοντικής πλευράςως ιθαγενή τηςΜεσογείου.
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ΩφέλιμαΩφέλιμα έντομαέντομα

Cryptolaemus montrouzieri

Αρπακτικό της οικογένειας Coccinellidae.

Τόσο οι προνύμφες, όσο και τα ακμαία του

Cryptolaemus είναι αδηφάγα αρπακτικά και

τρέφονται κυρίως με ψευδόκοκκους.

Απαιτείται πληθώρα τροφής για την

εγκατάσταση του C. Montrouzieri, ενώ σεεγκατάσταση του C. Montrouzieri, ενώ σε

χαμηλές προσβολές λιμοκτονεί ή

μεταναστεύει.

Μπορεί εναλλακτικά να τραφεί και σε διάφορα είδη αφίδων και σκληρών

κοκκοειδών που προσβάλουν δένδρα, θάμνους και καλλωπιστικά.

Τo αρπακτικό θηρεύει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες μεταξύ 20-30 oC.



ΩφέλιμαΩφέλιμα έντομαέντομα

Nephus includens

Ιθαγενές αρπακτικό της Μεσογειακής 

λεκάνης. Είναι άριστα προσαρμοσμένο 

στις συνθήκες της χώρας μας. Τόσο οι 

προνύμφες, όσο και τα ακμαία του N. 

includens τρέφονται με ψευδόκοκκους

Το σχετικά μικρό μέγεθός του του Το σχετικά μικρό μέγεθός του του 

επιτρέπει να εντοπίζει και να θηρεύει σε 

σχισμές του κορμού και σε καταφύγια.

Λόγω της ικανότητάς του αυτής είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αμπελώνες

όπου ο ψευδόκοκκος είναι προφυλαγμένος κάτω από τις φλοίδες του 

κορμού. Καταναλώνει λιγότερα θηράματα σε σχέση με το C. montrouzieri

γι’ αυτό μπορεί να εξαπολυθεί και σε χαμηλές προσβολές. To N. includens

θηρεύει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες μεταξύ 18-28 oC.



CryptolaemusCryptolaemus montouzierimontouzieri



CryptolaemusCryptolaemus montouzierimontouzieri



ΩφέλιμαΩφέλιμα έντομαέντομα:: προνύμφηπρονύμφη CryptolaemusCryptolaemus



NephusNephus includensincludens



ΩφέλιμαΩφέλιμα έντομαέντομα. . ΜεταφοράΜεταφορά σεσε σταθερήσταθερή
θερμοκρασίαθερμοκρασία



ΩφέλιμαΩφέλιμα έντομαέντομα : : εξαπόλυσηεξαπόλυση



CryptolaemusCryptolaemus montrouzierimontrouzieri



NephusNephus includensincludens

Αρπακτικό  ψευδόκοκκων



ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός στόχοςστόχος

Αποκατάσταση οικολογικής

ισορροπίας

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να γίνει εισαγωγή της

κατάλληλης ωφέλιμης εντομοπανίδας στο νησί της Ρόδου με σκοπό την

μόνιμη αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας για το

νεοεισερχόμενο εχθρό του Ιβίσκου ο οποίος αποτελεί όχι μόνο απειλήνεοεισερχόμενο εχθρό του Ιβίσκου ο οποίος αποτελεί όχι μόνο απειλή

για το αστικό πράσινο, αλλά και για τις γεωργικές καλλιέργειες.

Βήματα
• Χαρτογράφηση του προβλήματος

• Επισήμανση προσβολών και εντάσεων προσβολών

• Εξαπόλυση ωφελίμων εντόμων στα σημεία προσβολών

• Παρακολούθηση της διακύμανσης πληθυσμών φυτοφάγου/ωφελίμων



ΕπισήμανσηΕπισήμανσηπροσβολώνπροσβολών



Επισήμανση προσβολώνΕπισήμανση προσβολών
Τοποθεσία Φυτά Σχόλια

24 ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ ΙΒΙΣΚΟΙ Μέτρια προσβολή

25 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΙΒΙΣΚΟΙ Υψηλή προσβολή

26 ΛΕΙΨΩΝ ΙΒΙΣΚΟΙ Υψηλή προσβολή

27 ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, παρκο ΙΒΙΣΚΟΙ, ΦΙΚΟΙ Μέτρια προσβολή

28 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΒΙΣΚΟΙ Υψηλή προσβολή

29 ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΒΙΣΚΟΙ Υψηλή προσβολή

30 ΒΥΡΩΝΟΣ ΙΒΙΣΚΟΙ Μέτρια προσβολή

31 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΟΥ ΙΒΙΣΚΟΙ, ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ Έντονη αποφύλλωση

32 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΙΒΙΣΚΟΙ Τουριστικής σημασίας

33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ, ΙΒΙΣΚΟΙ Έντονη αποφύλλωση

34 ΦΥΤΩΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε

35 ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΟΧΙΝΙΕΣ Μέτρια προσβολή

36 ΠΑΡΚΟ ΕΦΕΣΟΥ ΙΒΙΣΚΟΙ, ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ Υψηλή προσβολή

37 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ Υψηλή προσβολή

38 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ Υψηλή προσβολή

39 ΚΥΡΑΣ ΡΩ ΙΒΙΣΚΟΙ Μέτρια προσβολή



ΣημείαΣημεία εξαπόλυσηςεξαπόλυσης αρπακτικώναρπακτικών



ΣημείαΣημεία εξαπόλυσηςεξαπόλυσης αρπακτικώναρπακτικών

Στοιχεία εξαπολύσεων

Εξαπολύθηκαν τα είδη:

• Cryptolaemus montrouzieri 80.000 άτομα   (160 συσκευασίες)

• Nephus includens 151.500 άτομα   (303 συσκευασίες)

Πραγματοποιήθηκαν εξαπολύσεις σε 390 διαφορετικά σημεία της

πόλης της Ρόδου από 24 έως 27 Αυγούστου και 12 έως 14

Σεπτεμβρίου 2017.

Έγινε αναλυτική καταγραφή όλων των σημείων εξαπόλυσης με

γεωγραφικές συντεταγμένες.

Αποδόθηκε ηλεκτρονικά η εξαπόλυση των ωφελίμων εντόμων.



ΣημείαΣημεία εξαπόλυσηςεξαπόλυσης αρπακτικώναρπακτικών



Σημεία εξαπόλυσης αρπακτικώνΣημεία εξαπόλυσης αρπακτικών



ΣημείαΣημεία εξαπόλυσηςεξαπόλυσης αρπακτικώναρπακτικών



ΓεωγραφικέςΓεωγραφικές συντεταγμένεςσυντεταγμένες

Περιγραφή Πλάτος Μήκος
Σημείο εξαπόλυσης 001 36.453994 28.220356

Σημείο εξαπόλυσης 002 36.453998 28.220383

Σημείο εξαπόλυσης 003 36.452768 28.219661

Σημείο εξαπόλυσης 004 36.451522 28.220528

Σημείο εξαπόλυσης 005 36.451373 28.220616

Σημείο εξαπόλυσης 006 36.452640 28.222974

Σημείο εξαπόλυσης 007 36.452541 28.223515

Σημείο εξαπόλυσης 008 36.452433 28.223453Σημείο εξαπόλυσης 008 36.452433 28.223453

Σημείο εξαπόλυσης 009 36.452452 28.223693

Σημείο εξαπόλυσης 010 36.452171 28.224190

Σημείο εξαπόλυσης 011 36.452108 28.224286

Σημείο εξαπόλυσης 012 36.449998 28.225146



ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Είκοσι μόλις ημέρες μετά τις εξαπολύσεις έχουμε ήδη θεαματικά

αποτελέσματα.

Τα ωφέλιμα έχουν ήδη γεννήσει και μεγάλοι πληθυσμοί

προνυμφών των ωφελίμων έχουν αποδεκατίσει τους πληθυσμούς

τουψευδόκοκκου.



24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Λιγότερο από ένα μήνα μετά

τις εξαπολύσεις οι ιβίσκοι

αναβλαστάνουν.

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



ΔΗΜΟΣΡΟΔΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΔΗΜΟΣΡΟΔΟΥ
ΤμήμαΠρασίνου

Υπεύθυνος Γεωπόνος : 

Σπύρος Γεραβέλης

Φωτογραφίες : 

ΓιώργοςΠαστρικός


